
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 NOVEMBER 2005 TE WORMERVEER 

 

Aanwezig: 

Afdelingsbestuur: Frans Petra (voorzitter), Cor de Bruin (secretaris), Kees Overtoom (penningmeester), Huub 

Koen, Wiebe Anema en Marcel Frijhoff (alle drie bestuurslid). 

Verenigingen: 61. 

Ereleden en leden van verdienste: 4. 

 

Afwezig met bericht: 

Ruud van de Water (bestuurslid), W.H.M. van Doesburg, W. Veldhuizen, Piet Keek, mw. J.M.C. Verweel-

Stokman, F. Verweel, mw. Helga van de Bergh, TTV Amstelveen, I.S.V., Polisport, ASV'55Venhuizen, 

Victory'55, Spaarne. 

 

Afwezig zonder bericht: 

TTV ABN-AMROBANK, Amsterdam '78, ASSV, Bloemenkwartier, De Roemer, Duintreffers, Julianadorp, 

Kombijsport, Nieuw Vennep, Sparta, Spoetnik'81, Top Ellermeyer, Typhoon, Uitgeest, VVW. 

 

 

1. OPENING 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet, namens het Afdelingsbestuur, weer iedereen van harte welkom, 

speciaal de ereleden en leden van verdienste. 

Er is iets niet geheel goed gegaan bij de nummering van de agendapunten in de uitnodiging. De navolgende 

wijzigingen dient u aan te brengen: pag. 7 nr. 6 "samenstelling enz." moet zijn nr. 7, pag. 8 nr. 7 moet zijn 

nr. 8, pag. 8 nr. 8 moet zijn nr. 9, pag. 9 nr. 9 moet zijn nr. 10. 

 

 

2. MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDELIJKE AARD 

 

A. Niet roken in de deze zaal en GSM uitzetten graag 

B. Heeft iedereen de presentielijst getekend. Zo niet dan kan dit nog tijdens de pauze 

C. Het aantal aanwezige verenigingen bedraagt 61 van de 82  

D. Wilt u de wijzigingen in uw bestuur doorgeven aan het afdelingsbondsbureau en tevens de veranderingen 

aanbrengen in NAS (nieuw administratie systeem) van de NTTB. 

E. Vrijwilligers. Het afdelingsbestuur wil vanaf deze plaats alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. 

Zonder uw onmisbare hulp en steun zouden erg veel activiteiten in onze afdeling onmogelijk zijn.  

F. In de pauze van deze vergadering zal u één consumptie worden aangeboden voor rekening van de 

afdeling. 

 

MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD 

G. Het bestuur is er nog niet in geslaagd vervanging te vinden voor de bezetting van het bondsbureau bij een 

eventuele ziekte of vakantie van Lisette. Na de voorjaarsvergadering was er een kandidaat doch die heeft zich 

omwille van drukke werkzaamheden terug getrokken. Wij zijn dus nog steeds op zoek. 

H. Ruud van de Water zit qua gezondheid nog steeds in de lappenmand. Contacten beperken zich tot het 

noteren van de uitslagen op zaterdagmorgen. Als alles volgens plan verloopt zal Ruud komende donderdag 10 

november worden opgenomen om te worden geopereerd aan een hernia. Daarna zal hij op zijn minst enkele 

weken uitgeschakeld zijn. 

I. Voortgang NAS. Wie inlogt in het nieuwe administratiesysteem van de NTTB kan waarnemen dat het 

systeem een steeds volmaakter uiterlijk krijgt. Echter lang niet alle verenigingen werken de zo noodzakelijk 

geachte gegevens bij. Het oude CAA systeem wordt eens per maand gevoed met de mutaties uit NAS. Als 



verenigingen dat bestand in NAS niet up-to-date houden kloppen ook de gegevens in CAA niet meer. Op 27 

augustus jl. heeft de projectleiding van NAS aan 45 verenigingen gevraagd (per e-mail of telefonisch) om de 

verenigingsgegevens te corrigeren en aan te vullen, waaronder e-mail adressen. Op dit moment ontbreken 

van 8 verenigingen alle e-mail adressen van voorzitter, secretaris of wedstrijdsecretaris. Om straks gericht 

(aan personen of doelgroepen) informatie te kunnen verstrekken is het van essentieel belang dat de 

ontbrekende gegevens worden ingevuld. Graag uw aandacht voor dit probleem. 

In een van de komende TTR's zal nog eens nadrukkelijk het belang worden onderstreept van een tijdige en 

juiste invulling van het ledenbestand in NAS. 

Inmiddels is ook gestart met de voorbereiding van de competitiemodule, hetgeen inhoudt dat er in de 

voorjaarscompetitie schaduw gedraaid wordt. Wedstrijdsecretarissen dienen dan zelf de uitslagen van de 

thuisspelende teams in het systeem in te voeren. 

J. Op 20 november a.s. start bij HBC een opleiding voor Jeugdtrainer tafeltennis. 

Inschrijfformulieren liggen hier op tafel. 

K. Penningmeester deelt mede, dat tijdens de pauze en na de vergadering bij hem wedstrijdboekjes kunnen 

worden afgehaald. 

 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

 

Er is een brief binnengekomen van de Fondsbeheerscommissie van de NTTB met het verzoek om de in 1995 

verstrekte lening van € 1.588,23 (toen fl. 3.500,-) om te zetten in een gift aan het Steunfonds. Volgens die 

brief zouden er meerdere afdelingen zijn die dit hebben gedaan. 

Het afdelingsbestuur staat niet onwelwillend tegenover dit verzoek, maar heeft vast moeten stellen dat er 

slechts twee afdelingen zijn die de lening hebben omgezet in een gift. 

Een dergelijke geste behoeft volgens het bestuur de goedkeuring van de ALV. 

Het afdelingsbestuur is echter van mening dat met deze renteloze lening dezelfde activiteiten kunnen worden 

ontplooid en ziet vooralsnog geen aanleiding om het gebaar van de andere twee afdelingen te volgen. 

 

BESLUIT VERGADERING ALV: Geen bezwaar tegen het laten voortduren van de renteloze lening. 

 

Er werd voorts een e-mail ontvangen van TTV Amstelveen over o.a. de competitie indeling Jeugd. 

Hierover zal in de eerstvolgende bestuursvergadering gesproken worden. 

 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN AFDELINGSLEDENVERGADERING VAN 26 APRIL 2005 

 

Opmerking uit de zaal aangaande punt 4: De winst van de NTTB is uiteindelijk € 312.000,- geworden i.p.v. de 

geplande € 140.000,- 

De naam van dhr. Wagenhuizen was abusievelijk niet correct vermeld in punt 4. 

Punt 4: Mogelijk ledenverlies. Dhr. Olijdam deelt mede, dat er wel een terugloop is in competitieteams, echter 

dat komt niet door de 11 punten regeling. 

Punt 18: Stamkaart-Jaarkaart. De jaarkaart gaat waarschijnlijk vervallen. 

 

Inhoudelijk geven de notulen geen aanleiding tot opmerkingen en/of aanvullingen en worden goedgekeurd. 

 

 

5. JAARVERSLAG NTTB 2004 

 

Geen opmerkingen 

 



 

6. BONDSRAADLEDEN EN PLV. BONDSRAADSLEDEN 

 

Er heeft een omissie plaatsgevonden met betrekking tot de verkiezing van de bondsraadsleden en plv. 

bondsraadsleden. Volgens eerdere schema's en reglementen van de NTTB hadden zij allemaal tegelijk af 

moeten treden in mei 2005. Dit is niet gebeurd en derhalve aan u het verzoek alsnog met terugwerkende 

kracht in te stemmen met afvaardiging naar de bondsraad zoals die staat vermeld op pagina 7 onder punt 6. 

Voor Topsport zoeken wij een nieuw bondsraadslid in de ontstane vacature van Jan Backhuijs, die, in verband 

met verhuizing naar Utrecht, ons gaat verlaten. Ook hebben wij nog een vacature voor een plaatsvervangend 

bondsraadslid voor de sectie Topsport. 

Jan, hartelijk dank voor het vele werk dat je ten behoeve van de topsport op landelijk NTTB niveau hebt 

gedaan en vooral ook je inbreng binnen de afdeling. 

 

De vergadering heeft ondanks het feit dat Ruud van de Water ziek is, geen probleem met zijn aanblijven als 

plv. bondsraadslid Breedtesport. Voor Jan Backhuijs meldt zich helaas nog geen vervangende kandidaat. Jan 

blijft aan tot 1 januari 2006. 

 

Dhr. Schilder vraagt aan Jan Backhuijs uit te leggen wat de functie van bondsraadslid Topsport inhoud. Jan 

voldoet staande de vergadering gaarne aan dit verzoek. 

 

 

7. SAMENSTELLING COMMISSIES 

 

In de commissie Toernooien en Evenementen zijn nog vacatures voor de sectie Tien- en twaalfkampen Jeugd 

en Senioren Noord en in de commissie PR, in en externe communicatie zoeken wij nog twee kandidaten voor 

de samenstelling en verspreiding van de TTR. 

 

Dhr. Schilder stelt zich beschikbaar voor het samenstellen en verspreiden van de TTR. 

 

Daarnaast is er een nieuwe functie binnen alle afdelingen van de NTTB gecreëerd:  

De WOB-coördinator. U hebt daarover kunnen lezen in TTR nr. 19. De WOB-coördinator gaat zich binnen de 

afdeling bezig houden met Werving - Opvang en Behoud van leden. 

Degene die interesse heeft in deze onbezoldigde baan kan van de zijde van de NTTB rekenen op opleiding en 

begeleiding en uiteraard ook op ondersteuning van het afdelingsbestuur. 

 

Helaas melden er zich geen kandidaten. 

 

 

P A U Z E 

 

 

8. PIET STOKMAN - BOKAAL 

 

De Bokaal wordt uitgereikt aan Joke Wijker - v.d. Ruit. 

 

En dan nog iets over de uitreiking van de Piet Stokman en Philip Mortier bokaal. 

 

Het afdelingsbestuur wil het bestaande onderscheid tussen de regio's Noord en Zuid, waarbij de Philip Mortier 

bokaal wordt uitgereikt aan een vereniging of persoon uit Zuid en de Piet Stokman bokaal aan een vereniging 

of persoon uit Noord, opheffen. 



Als er aanleiding is zullen beide bokalen jaarlijks worden uitgereikt aan een vereniging of persoon, die zich 

binnen de afdeling Holland-Noord verdienstelijk heeft gemaakt voor de tafeltennissport in de ruimste zin des 

woords. 

Gestreefd zal worden naar een voorjaar- en najaar uitreiking, maar hier kan van worden afgeweken, als er 

zich niets bijzonders heeft voorgedaan. 

 

 

9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIES 2006 

 

De voorzitter van TTV Spirit, dhr. Kees Vermeulen, houdt een vlammend betoog over de voorgenomen 

verhoging van 10% van de contributie door de centrale bond. Hij is er fel op tegen. Deze verhoging treft ook 

zijn vereniging en hij vreest op termijn niet langer in staat te zijn de vereniging op verantwoorde wijze 

financieel te kunnen runnen. Hij vraagt de bondsraadsleden om te proberen de verhoging te matigen. 

 

Voorzitter: Bondsraadsleden kunnen weinig doen aan deze verhoging. Wel zullen zij aandringen op een lagere 

verhoging. 

Dhr. Backhuijs: Het huidige bestuur van de centrale bond heeft een manifest uitgegeven en daar wordt in 

voorgesteld om de contributie voor het jaar 2006 met 5% te verhogen. Echter er ligt nu een voorstel van 

7,5%. 

 

Voorzitter wil een mandaat van de vergadering om ervoor te strijden de verhoging te beperken tot 5% zoals 

aangegeven in het strategisch manifest. 

 

De leden geven unaniem het mandaat voor dit voorstel. 

 

Dhr. den Ouden geeft de penningmeester, Kees Overtoom, een compliment voor het zonder contributie 

verhogingen toch zijn begroting rond krijgen. 

 

 

10. VASTSTELLEN BEGROTING 2006 

 

Penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de voorgestelde begroting. 

 

Dhr. Danes: Het accountmanagement is weggevallen. 

PM: Dat wordt nu betaald door de landelijke organisatie. 

 

De begroting voor 2006 wordt verder zonder vragen aangenomen. 

 

 

11. RONDVRAAG 

 

Dhr Danes: Klimop toernooi. Hij krijgt altijd zo laat bericht wanneer het begint, dat hij alles binnen 1 week 

moet regelen. Kan de communicatie hierover verbeterd worden? 

Huub Koen: Ik zal contact opnemen met de organisator van dit toernooi Rijko Kramer om te bezien of dit kan 

worden verbeterd. 

 

Dhr. Danes: Ledenbehoud. Ouders zijn belangrijk voor het behoud van jeugdige leden. Veel wedstrijden 

duren te lang. Is het mogelijk om teams op meerdere tafels te laten spelen? 

Voorzitter: Het idee op zich is goed. Kan me voorstellen waar dat mogelijk is, dat dat ook gebeurt. Er zijn 

echter nogal wat verenigingen waar niet zoveel ruimte is. Probleem is niet zomaar op te lossen. 



 

Dhr. Ebbinkhuizen: Het NAS systeem komt niet altijd overeen met het CAA systeem, waardoor rekeningen 

bijvoorbeeld naar de oude PM worden gestuurd. 

Penningmeester: Had helaas niet eerder toegang tot NAS dan deze week en heeft daarom "oude" adressen 

gebruikt. 

 

Dhr. Craane: Contributie NTTB. Hoe hoog wordt die dan? 

Secretaris: Staat op de website van de NTTB Zoetermeer, zodra bekend. 

 

Dhr. Olijdam: Boetes. Kinderen vullen niet altijd correct het wedstrijdformulier in en de vereniging krijgt dan 

een boete. Hij vraagt clementie op zulke momenten. 

Voorzitter: We nemen dit mee. Echter de verantwoording blijft bij de begeleiders liggen. 

 

Dhr. Olijdam: Competitie-opzet. Er zijn nu 4 poules in de 2e klasse en 3 promotie plaatsen. Hij wil graag een 

piramide opzet zodat een na-competitie niet noodzakelijk is en de kampioen van een poule ook daadwerkelijk 

promoveert. 

Voorzitter: Zal dit voorstellen aan Ruud van de Water 

 

Dhr. Olijdam: Rekeningen. Op de nota's aan de vereniging HBC worden verrekeningen toegepast. Veroorzaakt 

veel onduidelijkheid. 

Penningmeester: HBC heeft hulptrainers ingezet bij afdelingstrainingen. De voorzitter van HBC is hierop 

aangesproken over wie dat zijn geweest. PM heeft nog geen duidelijke uitleg ontvangen. 

 

Dhr. Tolman: Opmerking over de begroting. Hij is blij dat het tekort beperkt is gebleven. Heeft duidelijk beleid 

in de richting van de Jeugd geconstateerd. Vervolgens vraagt hij toestemming om het woord te richten naar 

Jan Backhuijs. De Voorzitter stemt hier uiteraard mee in. 

Dhr. Tolman bedankt, op zijn manier, Jan Backhuijs van harte voor zijn geweldige inzet voor het tafeltennis. 

De gehele vergadering sluit zich met een luid applaus hierbij aan. 

 

Dhr. Heidstra: Vindt het wederom heel vervelend dat er een aantal verenigingen niet aanwezig is. Is 

verheugd dat dhr. Schilder wil komen helpen bij het produceren van de TTR en nodigt hem uit om zo snel 

mogelijk langs te komen. 

Voorts hoopt hij dat het Ruud spoedig beter zal gaan.. 

Jos Fahrenhorst, onze gewaardeerde medewerker bij de productie van de TTR, is ernstig ziek. Hij heeft 

chemotherapie gehad. Hopen er maar het beste van. 

Bedankt het bestuur voor zijn inzet over het afgelopen bondsjaar. 

 

 

12. SLUITING 

 

Er volgt nog een mededeling betreffende de leden competitie licentie. Die is op een oor na gevild. 

Jan/feb: competitie module. Wedstrijdsecretarissen dienen uitslagen in te voeren. 

Mei/juni: licenties. 

Wedstrijdsecretarissen zullen toegang krijgen tot deze modules. 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng tijdens de discussies en sluit de vergadering om 

22.38 uur. 

 


